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Referat SU-møte # 05.12.2007 
Sted:  NLF.   
Tilstede: Knut Lien, Rolf Inge Sotberg, Bjørnar Haukstad, Hans Christian Amlie og  
               Jan Wang (ref.) 

 
1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte 

 
Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  Referatet fra møte # 4/07 er tidligere blitt 
godkjent.  Hans Christian Amlie var invitert til møtet spesielt ift koordineringen 
mellom ledermøtet og fagseminaret, se sak 2. 
 

2. Fagseminaret 2008 
 

Fagseminaret og ledermøtet gjennomføres koordinert helgen 9 og 10 februar på 
Krigsskolen, Linderud. Møtet er planlagt å starte kl 10:00 og det er først avsatt 4 timer 
til ledermøtet. Innholdet på ledermøtet ser ut til å bli: 
 

- Leders generelle orientering 
- Økonomistatus 2007 
- Klubbutvikling v/ Tom Brien 
- Lov og regelendringer med betydning for klubbene 
- Miljø og herunder CO2 

 
Fagseminarets foreløpige innhold ser ut til å bli: 

 
- SU forhold herunder aktivitetstall, hendelsesrapporter, BSL status og 

SU plan 2008 
- Statistikk ved Øystein Tenfjord Engelsen 
- Forslag til ny leksjon 6 i standardiseringsdirektivet v/ Didrik 
- Mulige tiltak for å unngå skjermkollisjon - høyhastighetslandinger.  
- Krav til HL ved elevhopping v/ HI NTNU 
- Materiell v/ MSJ 
- XT RDS v/ HC 
- XT HD v/ Grenland. 

 
I forbindelse med materielldelen vil status for Tandemmateriellregimet bli diskutert. 

 
3. HI forhold 

 
SU ga sitt tilsagn til søknaden fra Fallskjermklubben KS om at Hans Olav Ingdal 
fortsetter som klubbens hovedinstruktør. 
 
SU godkjente Harald Kvande som ny Hovedinstruktør i NTNU FSK. 

 
4. Utnevnelser/Utstedelser  

 
Heidi Ege I/E 57230 er blitt kursansvarlig for B-kurset 
Bjørg Elin Moen I/E 49137 er blitt kursansvarlig for C-kurset 
Kjetil Borgersen I-1 53767 er utnevnt til I/E  
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5. Materiellrapporter 

 
SU har over tid behandlet en materiellrapport og har innhentet forklaringer fra 
vedkommende samt gjennomført et møte med den involverte 13 nov 2007.  SU har i 
første omgang valgt å sende en advarsel, men samtidig fortsette å følge opp saken 
fremover.  Dersom det i tiden fremover avdekkes tilsvarende forhold når materiellet 
fra vedkommende kommer inn for hovedkontroll, ser SU det fortsatt som aktuelt å 
frata vedkommende lisensen.   
 

6. SU plan for 2008 
 
SU gikk igjennom utkastet til virksomhetsplan for 2008.  Planen ble vedtatt og er lagt 
ut på F/NLF sin nettside under Siste nytt og Medlemssider/SU/Plan. 
 

7. Gullknapp fallskjermfelt 
 

HI Kjevik hadde sendt inn et par oversiktsbilder over Gullknapp flyplass for å få en 
vurdering av egnethet for fallskjermhopping.  SU diskuterte de mål som framkom av 
det innsendte materialet og vil presisere at det er HI i klubben som har myndigheten til 
å godkjenne hoppfelt. Ut over det ønsker ikke SU å uttale seg seg detaljert om saken 
men tar arbeidet som er igangsatt til etterretning.  Dersom dette i fremtiden skal bli et 
permanent fallskjermfelt bør det legges inn i AIP ENR 5.5-4. 
 

8. Tandemseminar 2008 
 
Det vises til utsendt informasjon og terminlista som ligger på nettet. Det gjennomføres 
et obligatorisk tandemseminar for alle tandeminstruktører 8 mars og som skal 
gjennomføres på Toppidrettssenteret.  I tillegg til dette seminaret, gjennomføres det et 
oppsamlingsseminar for de som ikke kan delta 8 mars og det gjennomføres på 
Rikssenteret ifm Tandemkurset som går 9 til 12 mai. Det har vært enkelte søknader 
om å få slippe seminaret og ev delta på andre seminarer.  SU har åpnet for at Hærens 
Jegerkommando kan gjennomføre eget sivilt tandemseminar, men utover det gis det 
ingen dispensasjon.   
 

9. Andre materiellrelaterte saker 
 

Performance Design sine Optimum reserver ble godkjent for bruk i Norge fra dags 
dato. SU vil i den sammenheng presisere at vektgrensene som er gitt av produsenten 
skal følges og at ansvaret for dette tilligger den enkelte selvstendige hopper. 
 
SU vedtok at det ikke blir noen deltagelse fra F/NLF på PIA i Barcelona 2008.  
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10. Neste møte 
  

Dersom det ikke oppstår et prekært behov, vil det ikke bli gjennomført noe SU møte 
før ifm Fagseminaret 9 til 10 februar. 
 
Møtet hevet kl 19:32 
 

 
Jan Wang 
Fagsjef 
F/NLF 


